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Ludzie szukają prawdy w życiu i w sądach. Czasem próbują umyć ręce, aby nie mieć z czymś lub z kimś nic wspólnego.
Czas jednak odkrywa karty i po latach wychodzi na jaw prawda, za którą ktoś zapłacił pokojem ducha, zdrowiem, a nawet
życiem. Czy spotkanie Piłata z Jezusem zmieniło coś w jego życiu? Do historii przeszedł jako ten, który po ogłoszeniu
wyroku umył ręce na znak, że nie chce mieć nic wspólnego ze śmiercią Tego Sprawiedliwego. Próbował pertraktować.
Niestety, nie udało się. Obok Jezusa postawił Barabasza. Tłum wybrał tego drugiego. To była próba demokracji.
Większość wybrała Barabasza, czyli zabójcę, zamiast Jezusa – sprawiedliwego i świętego.
Jezu Chryste nasz Panie i Odkupicielu, broń nas przed pochopnymi oskarżeniami, które rodzą
się z niepokoju ducha i braku miłości; broń nas przed zazdrością, chciwością i nienawiścią,
gdy doświadczając braku uczciwości i sprawiedliwości, żywimy chęć odwetu.

Bóg przemawia do nas w znakach. Słońce, chmury, księżyc, gwiazdy – to są
znaki na niebie. Na ziemi są inne: pędzące na sygnale auto, alarm syreny,
klakson samochodu, dzwonek do drzwi czy dźwięk telefonu. Do tych znaków
jesteśmy przyzwyczajeni. Jezus mówi o innych znakach., które niosą ze sobą
moc zniszczenia. Mówi o strachu i bezradności nie tylko osób czy ludzi,
ale całych narodów. Ten strach i zagrożenie wskazujące na zniszczenie ziemi
będą znakiem mocy niebios. To te niebiosa będą znakiem nadejścia Syna
Człowieczego. Rada Chrystusa na ten czas jest prosta i jasna: ”Wyprostujcie
się i podnieście głowy”, tzn. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie”.
Panie Boże, który przemawiasz do nas w znakach nieba i ziemi,
dziękujemy Ci za dar Syna, w którym przemówiłeś najpełniej
do umysłów, dusz i serc swoich dzieci. Pozwól nam roztropnie
odczytywać Twoje znaki, abyśmy w nich mogli dostrzec Twoją
wolę.

Źródło: Ewangelia 2012, Edycja św. Pawła
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Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata
– całego kosmosu, gdyż prawda, którą On sam jest
i którą objawia, jest ostatecznie Prawdą Trójcy Świętej,
jest Jej wewnętrznym Życiem, z którego wszystko bierze
początek, swe trwanie i sens. Tylko ten Król mógł sobie
pozwolić na koronę hańby, bo też tylko Jego nie można
pozbawić chwały, jaką miał u Ojca od początku, zanim
świat powstał. Odwieczna prawda nie musi się bronić,
nie musi używać przemocy. Tylko Ona może być cicha
i pokorna. Każdy, kto ją odrzuca, karze sam siebie.
Skazuje się na kłamstwo i ciągłe poczucie zagrożenia.
Ostatecznie wybiera życie poza miłością i bezsens,
które są istotą piekła.

Oddając cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi
Wszechświata sięgamy do największych głębin całej
rzeczywistości, które nie są odmętami strasznych
tajemnic, ale przepaścią niezgłębionej Miłości. Wszystko,
co żyje, choć często zniekształcone przez grzech,
jest tchnieniem tejże Miłości. Z Niej się poczęło i ku Niej
zdąża, jak nam pokazuje to ostatnie święto – cel roku
kościelnego. Nie chłód i martwota zimy, której pierwsze
oznaki przynosi listopad, ale żar Miłości jest naszym
przeznaczeniem.

Królewskość Chrystusa została ofiarowana nam
wszystkim.Tak więc pozytywne myślenie o naszym życiu
i o zwycięstwie, do którego jesteśmy zdolni, to nie wyraz
naszej pychy, ale teologiczna prawda. Jeśli przez chrzest
narodziłem się do nowego życia w Chrystusie, mogę
za swoje przyjąć słowa: „Tak, jestem królem. Ja się na to
narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie". Bo przecież
prawda jest taka, że nikt mnie od Chrystusowego
królowania odłączyć nie może.

Królewska godność Chrystusa odsłania się nie
przy rozmnożeniu chlebów. Tam ludzie zamarzyli
o doczesnym królowaniu, a Jezus natychmiast się ukrył.
Chrystus Król odsłania się w naszej męce. W twojej
biedzie, pohańbieniu i poczuciu odrzucenia woła:
„Tak, jestem Królem, twoim Królem!".

Jeśli Chrystus Pan jest Królem, a my Jego
sługami i poddanymi, to jako sługom nie wolno nam stać
bezczynnie, lecz musimy pracować i walczyć w obronie
Jego praw i władzy, musimy pogłębiać w nas samych

i szerzyć wokół siebie to Królestwo niebieskie, które jest
jedyną drogą wiodącą do szczęścia pojedynczych osób,
rodzin i państw.

Uroczystość Chrystusa Króla nasunie nam
zapewne wiele myśli. Starajmy się nad nimi zastanowić;
uzbroić się w odwagę i gorliwość służbie Tego, którego
Panem i Królem naszym nazywamy. Oddajmy Mu cześć,
jaka tylko Jemu samemu jako Bogu się należy!

Okazujmy wdzięczność za łaski Odkupienia
i wyniesienia nas do godności Obywateli Jego Królestwa
– Kościoła Świętego. A zjednoczeni w Jego Duchu
– na wołania bezbożników: Nie chcemy, aby Ten królował
– nie tylko słowem, ale życiem katolickim i czynem
wołajmy ustawicznie: Króluj nam, Chryste.

ks. Dariusz Kaliński  proboszcz

Modlitwado Chrystusa Króla
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Na kartach ewangelii czytamy „Matko oto syn Twój…”,
„… oto Matka Twoja”.
Maryja wchodząc w relacje ze swymi dziećmi nieustannie pomaga
im osiągnąć zbawienie, które Jej Syn wysłużył każdemu z nas.
Poprzez objawienia nieustannie pomaga i prosi byśmy zdążali
do nieba Jezusa śladami. „Zróbcie wszystko cokolwiek Wam
powie”. Maryja jest matką bardzo bliską swoich dzieci, którą
dał nam Chrystus i Ona naprawdę zajmuje się każdym z nas, nawet
wtedy gdy nam się nie objawia. Często zadajemy sobie pytanie,
dlaczego Bóg wysyła prawie zawsze Matkę Bożą, a bardzo rzadko
innych świętych?.. Słyszy się również niesłuszny zarzut, że Bóg
jest przesadnie skupiony na Maryi. Wytłumaczenie tego pytania
należy szukać w niezastąpionej, wyjątkowej i cudownej roli jaką Pan
Bóg powierzył swojej Matce w ekonomii zbawienia. Maryja jest Tą,
którą dał nam Chrystus i Ona jest również Tą, która nas prowadzi
do Niego! Ona wypełnia tę rolę bardzo aktywnie, szczególnie poprzez
swe objawienia: eksperci 42go Tygodnia Maryjnego
w Saragossie w 1986 r., naliczyli co najmniej 21000 objawień
maryjnych od roku 1000, nawet jeżeli Kościół oficjalnie uwierzytelnił
tylko niewiele z nich. Zasadniczą sprawą jest w efekcie opieka
pastoralna, która towarzyszy objawieniom, pozwalająca rozwinąć
się w pełni ziarnom zasianym przez Matkę Bożą, aby ziarno
to nie pozostało pomieszane z plewami, dla wydania takich owoców,
jakie Niebo oczekuje poprzez Jej interwencję. W śród licznych
objawień minionego tysiąclecia należy wymienić Fatimę, Lourdes czy
objawienia Katarzynie Laboure` w Paryżu. Jej to dziś poświęćmy
to rozważanie.

Katarzyna urodziła się 2 maja 1806 r. w burgundzkiej
wiosce FainlesMoutiers, w licznej rodzinie chłopskiej (była dziewiąta
z jedenaściorga rodzeństwa). Kiedy miała 9 lat, zmarła
jej matka. Właśnie wtedy Matkę Najświętszą wzięła za swoja mamę.
"Teraz ty, droga i błogosławiona Matko, będziesz moją
mamą". Świadkiem tego zdarzenia była jedna z pracownic, która
opowiedziała je jej siostrze Toni. Jak się później okazało,
nie był to przejaw chwilowego nastroju lecz akt trwały. Kiedy
Katarzyna miała 20 lat i przekonała się, że w domu jej pomoc nie jest
już nagląco potrzebna, wyznała ojcu, że pragnie wstąpić do sióstr
miłosierdzia – szarytek. Ojciec stanowczo jednak odmówił i wysłał
córkę do Paryża, do jej brata Karola, żeby mu pomagała prowadzić
tam skromną restaurację. Równocześnie nawiązała kontakt
z siostrami miłosierdzia. Wstąpiła zatem do nich w 24. roku życia.
Po odbyciu postulatu i trzech miesięcy próby nowicjat odbyław domu
macierzystym zakonu w Paryżu. W domu na rue du Bac w Paryżu
doznała mistycznych łask. Rzadki to wypadek, by już w nowicjacie,
a więc na progu życia zakonnego, Pan Bóg swoich wybrańców
obdarzał darem wysokiej kontemplacji aż do ekstaz i objawień.
Św. Katarzyna należała do tych szczęśliwych wybranek.
Najgłośniejszym echem odbijały się po świecie objawienia, dotyczące
"cudownego medalika". Było ich łącznie 5. Najbardziej znane są dwa.

1. W nocy z dnia 18 na 19 lipca 1830 roku, kiedy Francja

przeżywała rewolucję lipcową, w której został zamordowany król
Karol X, podczas snu ukazał się Świętej anioł, zbudził
ją i zaprowadził do nowicjackiej kaplicy. Tam zjawiła się jej Matka
Boża, skarżyła się na publiczne łamanie przykazań, zapowiedziała
kary, jakie spadną na Francję i zachęciła Katarzynę do modlitwy
i uczynków pokutnych.

2. W nocy z dnia 26 na 27 listopada tego samego roku ten
sam anioł w podobny sposób obudził św. Katarzynę i wprowadził
ją do kaplicy. Święta ujrzała Najświętszą Maryję Pannę stojącą
na kuli ziemskiej, depczącą stopą łeb piekielnego węża. W rękach
trzymała kulę ziemską, jakby ją chciała ofiarować Panu Bogu.
Równocześnie Święta usłyszała głos: „Kula, którą widzisz,
przedstawia cały świat i każdą osobę z osobna”.
Niebawem obraz zmienił się. Matka Boża miała ręce szeroko
rozwarte i spuszczone do dołu, a z Jej dłoni wytryskały strumienie
promieni. Usłyszała ponownie głos: „Te promienie
są symbolem łask, jakie zlewam na osoby, które Mnie
o nie proszą”. Święta ujrzała następnie literę M z wystającym
z niej krzyżem, dokoła 12 gwiazd, a pod literą M dwa Serca: Jezusa
i Maryi. Dokoła postaci Maryi z rękami rozpostartymi ujrzała
św. Katarzyna napis: ”O Maryjo bez grzechu poczęta, módl
się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Pod koniec
tego objawienia Katarzyna otrzymała polecenie: „Postaraj
się, by wybito medale według tego wzoru”.
Święta o swoim objawieniu oraz poleceniu zawiadomiła swojego
spowiednika, o. Aladela. Ten nie chciał sam decydować, ale poradził
się arcybiskupa Paryża. Arcybiskup po wstępnym zbadaniu sprawy
orzekł, że nie widzi w tym nic, co by sprzeciwiało się nauce
katolickiej. 30 czerwca 1832 roku wybito 1500 pierwszych medali.
Dla bardzo wielu łask zyskał on sobie tak wielką sławę,
że mu nadano imię ”cudownego medalika”. W ciągu 10 lat
w samym tylko Paryżu wybito w różnych wielkościach ponad
60 milionów jego egzemplarzy. W roku 1836 arcybiskup Paryża
zarządził kanoniczne zbadanie objawień oraz łask, jakie wierni
otrzymali przez cudowny medalik. Raport komisji stwierdził
wiarygodność tak objawień, jak i cudów. Wtedy biskup wydał
oficjalną aprobatę.

Cudowny Medalik Niepokalanej nie był pierwszą w dziejach
Kościoła katolickiego tego rodzaju formą czci Matki Bożej.
Znaleziono już z wieku IV dwa medaliony z wizerunkiem Matki Bożej.
Papieże w wiekach średnich podobne medale błogosławili
i rozdzielali pomiędzy wiernych. Papież św. Pius V w 1566 roku
udzielił nawet odpustu zupełnego dla tych, którzy będą go nosić.
Z czasem jednak przestano je nosić. Cudowny medalik
zapoczątkował ten chwalebny zwyczaj na nowo, a ponieważ
współczesne medaliki są małe i bardzo lekkie, dlatego wiele osób
bardzo chętnie je nosi. Nazwę ”cudowny medalik” zatwierdziła
Stolica Święta, a papież Leon XIII dekretem z dnia 23 lipca 1894
roku zezwolił na coroczne obchodzenie święta Objawienia
Cudownego Medalika dnia 27 listopada.



4

Katarzyna nie chciała uczynić ze swego objawienia sprawy
publicznej, 46 lat pracowała w przytułku w Paryżu jako kucharka
i praczka, zajmowała się hodowlą krów, wreszcie była furtianką.
31 grudnia 1876 roku po przyjęciu Sakramentów świętych siostra
Katarzyna jakby zasnęła. 3 stycznia 1877 roku siostry i starcy
z przytułku, oraz wielki tłum przybyły, aby oddać hołd tej, która bardzo
ich kochała. Pochowano ją w kaplicy Reuilly. 21 marca 1933 roku
znaleziono jej ciało nietknięte. Przeniesiono na rue du Bac – do
Kaplicy Objawień – tam spoczywa do dzisiaj.
Beatyfikacji Katarzyny dokonał papież Pius XI 28 maja 1933 roku,
a do chwały świętych wyniósł ją, 27 lipca 1947 roku, papież Pius XII.
Nazwał wtedy siostrę Katarzynę  Świętą Milczenia.

Cudowny Medalik to nie talizman, czy jakaś forma ozdobna
na naszej szyi czy ubraniu to wyraz wielkiego zaufania Maryi.
To sercem przyjęte słowa „oto Matka twoja” dalej ewangelista
pisze „i od tej godziny uczeń wziął Ja do siebie”.

Chrześcijanin ma matkę ziemską, którą ma kochać i szanować, a Tej
Niebieskiej ufać i powierzać swe życie, by osiągnąć chwałę nieba
jak Matka Najświętsza. Każdego więc dnia z wiarą i zawierzeniem
powtarzajmy słowa modlitwy: „O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za przeciwnikami Kościoła Świętego
i poleconymi Tobie. Amen.”
Do takiej postawy i zawierzenia zachęcał swych braci i nas, patron
naszego miasta św. Maksymilian. Oddajmy się w ręce Matki,
Ona sama przyjdzie z właściwą pomocą i właściwym czasie.
Nie zostawi swoich dzieci, których powierzył jej Syn. Potwierdzeniem
tego są właśnie objawienia na przestrzeni 2000 lat.

opracował: ks. Krzysztof Kowal

Andrzejki... Wosk,klucz, buty, wróżby,zabawy. Wszystko po to,aby odgadnąć przyszłość,aby wiedzieć, co mniejeszcze w życiu czeka?Tymczasem Bóg mówi:Nie będziesz miał bogówcudzych przede Mną!
Bóg zaprasza nas na swoją Ucztę i OfiaręEucharystyczną. Właśnie na Niej łączy się przeszłośćz teraźniejszością i przyszłością. To ona prawdziwiepokazuje, co nas w przyszłości czeka, a święty AndrzejApostoł przypomina, że Bóg jest wierny i nie zawodzii nie wolno nam poza Nim w czczych rzeczach pokładaćnadziei.

Św. Andrzej Apostoł był bratem św. Piotra.Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret (Galilejskim),mieszkał jednak w Kafarnaum, razem ze swoim bratem.Tak jak Piotr, był z zawodu rybakiem. Obaj byli też najpierwuczniami św. Jana Chrzciciela i wtedy spotkali pierwszy razPana Jezusa. Nie od razu jednak doszło do powołania ichna uczniów Jezusa. Po pierwszym spotkaniu wrócilido domu, do swoich rybackich zajęć. Tam znów spotkałich Pan Jezus. Andrzej był pierwszym z apostołów,który spotkał Jezusa i razem z Piotrem jako pierwsi zostalipowołani.

O dalszym życiu św. Andrzeja mówi namjedynie tradycja i apokryfy (m.in. Dzieje Andrzeja i MękaAndrzeja). Według nich św. Andrzej po Zesłaniu DuchaŚwiętego udał się do Achai, gdzie oprócz nauczaniaczynił wiele cudów: uzdrawiał chorych, wypędzał czartyz opętanych, a nawet wskrzeszał umarłych. Kiedyprzybył do miasta Patras na Peloponezie (Grecja),został aresztowany i skazany na ukrzyżowanie. Świętyz radością przyjął wyrok, ponieważ w tamtych czasachuważano to za duże szczęście: umrzeć tak jak Jezus.Według podania krzyż ten miał kształt litery „X”, dlategodzisiaj krzyż o takim kształcie nazywany jest „krzyżemśw. Andrzeja”. Tradycja podaje też, że św. Andrzejzostał ukrzyżowany 30 listopada 65 r.W 356 roku relikwie św. Andrzeja przewiezionoz Patras do Konstantynopola i umieszczonoje w kościele Apostołów. Na przestrzeni wiekówśw. Andrzej był patronem wielu korporacji i zrzeszeń:m.in. patronem podróżnych, sprzedawców ryb,rzeźników, górników, żeglarzy, rycerzy, a nawetwoziwodów. Dziś uważany jest za patrona rybaków.Imię Andrzej wywodzi się od greckiego słowa andreiosi znaczy „dzielny”. Kościół bizantyjski (prawosławny)nadał św. Andrzejowi przydomek Protokleros (pierwszypowołaniem), ponieważ był jednym z pierwszychpowołanych do grona apostołów.
Na podstawie strony:

http://brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/index.php3
Opracowała Alicja Kluska
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Adwentu, to czekanie na przyjście. Często ulegamy
pokusie zamknięcia się w świecie własnych spraw. O tyle rzeczy
trzeba się martwić, bo świat biegnie do przodu, więc wszystkie siły
skupiamy na tym, by nie wypaść z obiegu, by nie przegrać wyścigu.
Adwent każe nam się zatrzymać, bo Ktoś ważny nadchodzi. Ktoś,
kto bardzo chce się z nami spotkać… Nie obwieszczamy Adwentu
biciem dzwonów  w tym okresie dzwony biją rzadziej i ciszej.
Nie ogłaszamy nadejścia dni adwentowych rozwieszaniem plakatów
w mieście  żywot plakatów jest nietrwały, a i Adwent nie odbywa
się w salach wystawowych, na scenach i estradach. Adwent
powinien się rozpocząć najpierw w ludzkich wnętrzach, trwać
w naszych umysłach i sercach, ujawniać we wszystkich naszych
czynach i wszędzie, gdzie jesteśmy: w fabrykach i biurach,
na uczelniach i ulicach. Po nas powinno się rozpoznać, że zaczął
się Adwent i że nasze istnienie jest przywoływaniem Chrystusa,
modlitewnym przyzywaniem Go, żeby był wśród nas,
przygotowujących drogi na Jego nowe wejście w nasz świat. Taka też
jest nasza powinność chrześcijańska i taka misja w świecie  ludzi,
którzy żyją Chrystusem i obwieszczają Chrystusa. Nie wolno nam
się upodobnić do nietrwałego plakatu, który można łatwo zedrzeć
i zamazać, zalepić innym plakatem, o innych treściach.

Czas Adwentu, to okres przygotowania i radosnego
oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Adwent jest jednocześnie
początkiem nowego roku liturgicznego w Kościele katolickim. Kieruje
myśli wiernych ku oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa
na końcu czasów. Dlatego też Adwent jest okresem rekolekcji,
skupienia i pokuty, a jednocześnie radosnego oczekiwania świąt
Bożego Narodzenia. Jest taki czas w życiu, kiedy towarzyszy nam
prorocki sposób postrzegania rzeczywistości zbawienia. Czuwajmy,
aby nie stracić okazji do spotkania z Panem. Ileż to razy wołamy
do Boga w jakiejś konkretnej sprawie! Chcemy, by nie tylko usłyszał
nasze słowa, ale by spełnił nasze prośby. Czy jest w tym coś
dziwnego? Wszak jesteśmy Jego dziećmi i doskonale znamy słowa
„proście, a otrzymacie, pukajcie, a otworząwam…”.
I oto na początku Adwentu znów „uderzamy” w bramy Niebios.
Pomaga nam w tym Izajasz, patron czasu oczekiwania na przyjście
Mesjasza. Jego wołanie jest przejmujące, bo jest zarazem prośbą
o zmiłowanie, a więc o to, czego i my też potrzebujemy. Dlatego
wsłuchujemy się w podpowiedzi Patrona Adwentu i Apostołów, Ojców
Kościoła, Świętych, naszych patronów, podejmując adwentowe
czuwanie. Wszak Pan ma nas zastać czuwającymi. W Adwencie
powinniśmy być radośni, bo przecież Pan jest blisko. Oczekując
na kogoś, kogo bardzo kochamy, jesteśmy niezwykle radośni, pełni
dynamizmu. Właśnie radość pomaga rozwinąć we właściwym
kierunku nasze życie wewnętrzne i dobre relacje z bliźnimi.

Czas Adwentu wiąże się z wieloma pięknymi zwyczajami
pielęgnowanymi przez naszych praojców z wielką pieczołowitością.
Na zwyczaje adwentowe w Polsce wpłynęły szczególnie praktyki
benedyktynów i cystersów. Do tradycji wyłącznie polskich należy
Msza Święta wotywna odprawiana przed świtem, zwana Roratami.

Jest to Msza Święta ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana
przez cały adwent w dni powszednie. Nazwa ta pochodzi od słów
pieśni na wejście: „Rorate caeli desuper”  „Spuśćcie rosę niebiosa”.
Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy Świętej roratniej sięgają
XII w. W wieku XVI roraty były już znane w całej Polsce. Podczas nich
zapala się świecę roratnią, która symbolizuje Najświętszą Maryję
Pannę, niosącą ludziom Światłość prawdziwą  Chrystusa.
Biała lub niebieska wstążka na owej świecy mówi o Niepokalanym
Poczęciu NMP. Bogatą symbolikę posiadają adwentowe świece
i lampiony. Wyrażają one radość, ponieważ światło jest znakiem
Chrystusa, zapowiadanego przez proroków jako światłość (Iz 49, 6).
Świeca jest także symbolem życia chrześcijanina, gotowego
na spotkanie z Jezusem. Zachował się także piękny zwyczaj
chodzenia do kościoła na Msze Święte roratnie z zapalonymi
lampionami, które rozjaśniają ciemności długich grudniowych nocy.
Z Adwentem związany jest  ostatnio zapomniany  zwyczaj
przygotowywania wieńca adwentowego. Od kilku lat są czynione
starania, by przywrócić polskiej tradycji ten obyczaj z początku
XX wieku. W Kościele katolickim miał on przypominać wiernym
o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Zwyczaj ten jednak
przetrwał do dziś tylko w niektórych krajach katolickich. Igliwie
symbolizuje świąteczną choinkę. Cztery świeczki oznaczają cztery
tygodnie Adwentu. W domu przez kolejne niedziele zapala
się najpierw jedną, potem dwie, trzy, a wreszcie wszystkie cztery
świece. Cała rodzina gromadząc się w niedzielny wieczór
przy wspólnej modlitwie zapala kolejne świece jako znak czuwania
i gotowości na przyjście Jezusa, rozmyślając jednocześnie
o narodzinach Jezusa oraz o zbliżającym się Nowym Roku. Tradycja
tworzenia wieńca adwentowego pochodzi z Niemiec i znana jest
w Polsce od ponad 160 lat. Wieniec adwentowy posiada bogatą
symbolikę: światło, zieleń i krąg, które oznaczają wspólnotę
oczekującą w miłości i radości na przyjście Pana. W Wigilię Bożego
Narodzenia 4 palące się świece oznajmiają przyjście Jezusa,
który jest światłością świata.Oto przesłanie adwentowej świecy:
Podaruj sobie czas na zastanowienie się, bo jest źródłem siły.
Podaruj sobie czas na czytanie, bo jest podstawąwiedzy.
Podaruj sobie czas na rozrywkę,
bo w niej jest tajemnica pozostania dłużej młodym.
Podaruj sobie czas na wyciszenie,
bo jest okazją do spotkania Boga.
Podaruj sobie czas na wrażliwość,
bo w niej jest miejsce na pomoc innym.
Podaruj sobie czas na miłość,
bo jest największym Bożym podarunkiem.
Podaruj sobie czas na radość, bo jest muzyką dla duszy.
Podaruj sobie czas na modlitwę,
bo w niej tkwi największa siła na ziemi. (H.N.)

na podstawie www.katolik.pl
opracowała Agnieszka Rosiak



Stworzywszy aniołów chciał Bóg, by oni dobrowolnie
złożyli dowód, że pragną zawsze i we wszystkim pełnić Jego wolę. I
objawił im tajemnicę wcielenia oraz zapowiedział, że powoła do bytu
istotę ludzką, złożoną z duszy i ciała, i że tę istotę wyniesie do
godności Matki Bożej i stąd będzie Ona ich też Królową i Ją czcić
także będą. (…) Pewna część aniołów, z Lucyferem na czele nie
pomnąc, że wszystko to, czym są i co posiadają, od Boga mają, a
sami z siebie są zupełnie nicością, zbuntowała się i nie chciała się
poddać woli Boga.(…) Spotkała ich za to kara natychmiastowa,
wieczna; odrzucenie od Boga, piekło.

***
W rajskim ogrodzie ujrzał szatan istotę podobną do Tej,

która była przedmiotem jego wściekłości. Nie dosięgnie Boga, nie
dosięgnie Jej, ale nienawiść swą wyleje na przyszłą Jej matkę, na
pierwszą matkę ludzkości. I udało mu się nakłonić ją do
sprzeciwienia się woli Bożej i szukania doskonałości nie w poddaniu
się zamiarom Boga, lecz wedle swego rozumowania. Pychą ją
zwyciężył.

Istota ludzka poznająca za pomocą zmysłów daleka jest
od tej jasności poznania, jaką posiada istota czysto duchowa. Toteż
jej grzech jest o wiele mniej ciężki; stąd miłosierdzie Boże obiecuje

Odkupiciela, a szatanowi przepowiada Bóg, że zwycięstwo jego nad
matką zapowiedzianej Istoty nie zmieni Bożych planów; i że jednak
„Ona zetrze głowę twoją”, mimo, że ty będziesz ustawicznie jak
dotąd „czyhał na piętę Jej”[por.Rodz 3,15].

O. Maksymilian M.Kolbe
***

Rok kościelny kończy się. Dobra okazja, by podsumować
czy udało mi się wykorzystać miniony czas, by postąpić w dobrym.
Bóg ma dla mnie wiele cierpliwości, daje wiele okazji, by móc czynić
dobro, czy je jednak zauważam? A może w codziennym zabieganiu
ciągle tylko tłumaczę się przed Nim, że oto kolejny dzień minął, a
mnie nie udało się znowu znaleźć dla Niego odrobiny czasu?

Niech Niepokalana, którą czcimy nosząc Cudowny
Medalik przypomina nam, że potrzebujemy Boga, gdyż inaczej
będziemy narażeni na wściekłość tego, któremu udało się nakłonić
człowieka do sprzeciwienia się woli Bożej i szukania doskonałości
nie w poddaniu się zamiarom Boga, lecz wedle swego
rozumowania. Szatan buduje na pysze człowieka i jego pychą go
zwycięża.

Małgorzata Kamińska
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Msza święta: (Czechy), (młodzież), (dzieci),




